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1. Bakgrund

I samhällsdebatten skrivs ofta om ungdomars dåliga hälsoutveckling. Jag
tycker mig märka att allt fler människor, både barn och vuxna, mår sämre på
grund av olika orsaker. Tänkbara orsaker kan vara stress, otrygghet, för lite
motion (fysisk aktivitet), dåliga matvanor m.m.
Skolans uppgift är dels att förbereda eleverna för ett yrkesverksamt liv
genom att ge kunskaper och färdigheter som är nödvändiga för att klara sig i
livets olika skiften, dels att fostra till medvetna och ansvarstagande
samhällsmedborgare. Skolan skall också se till att alla barn oavsett
förutsättningar får denna fostran. För att eleverna ska få ett yrkesverksamt liv
krävs en bra, grundläggande start vad  gäller deras egen hälsa och det är
viktigt att lärare arbetar aktivt både vad gäller den fysiska som den psykiska
hälsan hos eleverna. Jag har inriktat mitt arbete mest på det fysiska och bl.a.
tittat på hälsoutvecklingen och på effekter av fysisk aktivitet. En stor del av
mitt arbete blir en litteraturstudie där jag nuddar vid många olika ämnen som
rör fysisk aktivitet och skolidrottens roll för att stimulera elevers utveckling.I
denna studie avser jag att titta på forskning som gjorts tidigare om bl.a. hur
aktiva dagens elever egentligen är. Jag vill även genom enkät, undersöka hur
man i år 7 där ett Hälsoprojekt pågår, lyckas förbättra elevers fysiska och
psykiska hälsa. Jag kommer att följa Hälsoprojektet som pågår för ungefär
hälften av de som går i år 7 på en skola i norra Sverige. Ämnet fysisk
aktivitet valdes för att jag är blivande lärare i Ma/No 1-7  med tillvalet idrott
och har idrott som största intresse. Jag vill själv få en större inblick i om det
verkligen är så alarmerande som man ofta får läsa och höra i media samtidigt
som skolidrotten enligt mitt tycke har en undanskymd roll i skolorna.

2. Syfte

Syftet med detta arbete är att försöka ta reda på hur skolidrott och i så fall på
vilket sätt, kan stimulera och stödja elevers utveckling i år 7-9.

Problemformulering

Med syftet som utgångspunkt tittar jag på:
Hur är den fysiska aktiviteten bland ungdomar?
Bör man utöka ämnet Idrott och hälsa?
Med enkätens hjälp vill jag se på effekter av ett utökat antal idrottstimmar. Jag
vill även då jag hört en del om motorikens roll för intellektuell inlärning
fördjupa mig inom detta.
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Här följer några av de begrepp som förekommer i arbetet:

Arteriellt blod det högröda syresatta blodet i artärerna
             

Automatisering en förvärvad kunskap som inte kräver medveten
uppmärksamhet och kontroll

Kognitiv inlärning inlärning som rör kunskaper, tankar och 
begrepp, d.v.s. intellektet

Sensomotorisk inlärning inlärning av aktiviteter som kräver god
koordination

3. Litteraturbearbetning

3.1 Definition av fysisk aktivitet

”Kroppsrörelse utförd av skelettmuskel som resulterar i energiåtgång, dvs. det är
inte bara planerad träning eller motion som räknas som fysisk aktivitet, utan
med fysisk aktivitet avses varje rörelse som ökar energiförbrukningen över basal
nivå”(Ekelund, 1997).

3.2 Hur aktiva är våra barn och ungdomar idag?

Barn och ungdomar är vanligtvis friska, och uppvisar heller inga synbara tecken
på begynnande sjukdom. Inte desto mindre kan det vara så att sjukdom i
vuxenlivet har sitt ursprung i barndomen.Svenska läkaresällskapets nämnd antog
i september 2000 rekommendationen för fysisk aktivitet enligt följande:

”Alla individer bör, helst varje dag, vara fysiskt aktiva i sammanlagt minst 30
minuter. Intensiteten bör vara åtminstone måttlig, t ex rask promenad.
Ytterligare hälsoeffekt kan erhållas om man utöver detta ökar den dagliga
mängden  eller intensiteten. Fysiskt aktiva individer löper hälften så stor risk att
dö av hjärt-kärlsjukdom som sina stillasittande jämnåriga. Fysisk aktivitet
minskar också risken för att få högt blodtryck, åldersdiabetes eller
tjocktarmscancer. Också livskvaliteten förbättras av fysisk aktivitet på grund av
ökat psykiskt välbefinnande och bättre fysisk hälsa. Det föreligger även starka
belägg för att fysiskt aktiva individer löper lägre risk att drabbas av benskörhet,
benbrott framkallade genom fall, blodpropp, fetma och psykisk ohälsa. Mot
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denna bakgrund bör alla kliniskt verksamma läkare ge patienterna råd angående
fysisk aktivitet anpassad till hälsotillstånd och personlig livsstil”
(Svensk Idrottsforskning nr 4. 2000).  Eftersom man från läkarhåll vet mycket
om effekterna av fysisk aktivitet kan vi titta på hur aktiva dagens ungdomar
egentligen är. Den aktivitet som är deltagande i organiserad idrottsträning och
tävling är bara en del av den totala fysiska aktiviteten, därför är det ofta svårt att
få helt tillförlitliga metoder. Jag har funnit en studie där man använt sig av
kontinuerlig hjärtfrekvensregistrering och aktivitetsmätning.

(bild från Svensk Idrottsforskning s.15 nr  4.2000)

figuren redovisar total fysisk aktivitet bland pojkar och flickor i fyra olika
åldersgrupper, mätt med aktivitetsmätare. Aktiviteterna anges i antalet
registreringar per minut under den registrerade tiden. Mätningarna har gjorts på
sammanlagt 897 barn och ungdomar och har i varje fall ägt rum under fyra
(minst tre) hela dagar, varav en helgdag och under minst 10 timmar per dag.
Omfattningen av den totala aktiviteten sjunker med ökande ålder.
I en mätning har forskare tittat på hur stor andel av nio -respektive
femtonåringarna  som, mätt med aktivitetsmätare, var fysiskt aktiva enligt
rekommendationer blev resultatet att mer än 85% av de nioåriga pojkarna nådde
kravet om minst 60 minuters aktivitet per dag medan endast 45% av de
femtonåriga flickorna klarade denna aktivitetsnivå. Av figuren att döma minskar
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den totala aktiviteten med stigande ålder, där de unga pojkarna var mer aktiva än
flickorna, men skillnaden minskar allteftersom. I en studie i Amsterdam där man
följt en grupp från 13 år till vuxen ålder såg man en kraftig minskning av total
fysisk aktivitet mellan 13 och 15 års ålder, varefter nedgången planade ut. Även
i  denna studie var pojkarna mer aktiva än flickorna men vid 27 års ålder var
förhållandet det motsatta. ”Idrottsaktiviteten minskar med stigande ålder”
(Barnombudsmannen,1998)

3.2.1 Motion på recept

Nu diskuteras i hälsodebatten att sjuka ska ordineras motion på recept. I
projektet Fyss som beräknas starta till hösten (på internet) kan patienterna t.ex
ordineras intervallträning två-tre gånger i veckan och 30-45 minuter per gång.
Agneta Ståhle som är projektansvarig för Fyss tror att motion på recept kan
minska användandet av mediciner. I Norrköping är tankar om motion på recept
redan i gång, där samarbetar sjukvården och friskvården. Med hjälp från bland
annat Korpen, Friskis & Svettis och lokala gym kan vårdcentraler erbjuda
patienterna olika aktiviteter i samråd med läkare. Läkaren skickar en remiss till
det valda friskvårdsstället som ringer upp patienten och välkomnar denne att
träna, oftast till rabatterade priser. Vårdcentralen gör uppföljningar av patienten
för att veta vilka som fullföljt remissen. Exempel på patientgrupper som fått
dessa remisser är diabetiker, överviktiga, patienter med smärta samt astmatiker.
(Östgöta  Correspondenten 19 apr 2001)

3.2.2   Rekommendationer av fysisk aktivitet?

Några svenska rekommendationer, om hur aktiva barn bör vara och på vilket sätt
de i så fall ska vara aktiva, har jag inte lyckats hitta mer än att alla dagligen bör
utföra moderat fysisk aktivitet i sammanlagt 30 minuter. I förhållande till
befintliga rekommendationer från USA och Storbritannien kan man konstatera
att en betydande andel av de barn och ungdomar som undersökts, är aktiva i en
fullt tillräcklig omfattning. Samtidigt handlar det om att kanske en tredjedel av
våra 15-åringar inte är det (Sv. Idrottsf. nr.4. 2000).
En faktor som kan påverka hälsan kan vara övervikt men detta område kommer
inte jag hantera i denna avhandling men jag kan kort nämna att man i studier i
USA kom fram till att:
                          ”det är mindre  risk för hälsan om man är överviktig men
                            tränar än normalviktig och otränad”(Blair, Sv. Idr.f. nr. 4).
Enligt Björn och Örjan Ekblom på Fysiologiska institutet vid Karolinska
institutet är fysisk inaktivitet den största enskilda riskfaktorn  totalt sett för
ohälsa i vårt land. T.o.m. större än rökning, dåliga kostvanor m.m.
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Folkhälsoinstitutet har fått regeringens uppdrag att leda och tillsammans med
andra myndigheter och organisationer genomföra ett fysiskt aktivitetsår, Sätt
Sverige i rörelse 2001.  Man kan läsa på hemsidan (www.bli.fysisktaktiv.nu) om
detta projekt som är rikstäckande att barn och ungdomar ska uppmuntras och få
en positiv attityd till fysisk aktivitet och rörelse. De bör erbjudas dagliga och
tilltalande aktiviteter inom förskola och skola i samverkan med föreningslivet. I
förskolan bör barn  stimuleras till rörelse och lek dagligen såväl inne som ute.
Detta är en viktig del i den totala lärprocessen. En idéskrift till personal och
beslutsfattare inom förskola/skola tas fram och följs upp med seminarier/
konferenser runt om i landet.

3.2.3 Barns sensomotoriska utveckling

”Barnets första utvecklingsstadium är den sensomotoriska utvecklingen  av
perception och motorik. Innan detta stadium genomgåtts finns det ingen
möjlighet för barnet att utvecklas vidare. Det kan t ex inte förväntas lära sig läsa
och skriva”(Britta Holle). I kursplanen för Idrott och hälsa kan man bl.a läsa att
skolan i sin undervisning i idrott och hälsa ska sträva efter att eleven:
• utvecklar sin fysiska, psykiska och sociala förmåga samt utvecklar en positiv

självbild.

I den punkten ryms den sensomotoriska utvecklingens självklara plats i skolan.
Om man förespråkar en holistisk  inlärning innebär det att motorik och
perception ingår som viktiga delar i den, dvs. vi lär oss med alla våra sinnen,
vårt psyke och vår kropp. Forskning visar att inlärning är kopplad till kropp,
känslor, attityder och hälsa. Skolan ska utöva en pedagogisk idrott där vi bl. a
ska hjälpa eleverna att utveckla en god motorik som ett led i inlärningsprocessen
samt ge dem möjlighet att genom kroppen uttrycka känslor och
sinnesstämningar. Det är klarlagt att rörelse- och idrottsträning påverkar såväl
kroppsliga som själsliga funktioner.
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(bild av Karin Segolson, Lek Idrott Hälsa, s.17)

Det anses klarlagt att motorik och perception hänger nära samman och att det
därför är viktigt att analysera elevens färdigheter. En liten motorisk störning
påverkar perceptionsförmågan hos barnet vilket kan leda till dålig
begreppsbildning och sämre inlärningsmöjligheter. Här är det då viktigt att
försöka gå tillbaka och se om det finns några motoriska brister som man kan
åtgärda innan man påbörjar eventuell hjälp med extra läs -och skrivinlärning.
Barnets utveckling sker i takt med nervsystemets mognad. Utvecklingen mot
kontroll av rörelseapparaten går uppifrån och ner, inifrån och ut, dvs. att först
uppnås kontroll över huvudet och sist över händer och fötter. Från motoriskt
centrum i storhjärnan utgår viljestyrda impulser till skelettmuskulaturen. Vi
brukar dela in motoriken i grovmotorik och finmotorik. Grovmotorik är när stora
muskelgrupper arbetar, t ex springa och hoppa. Finmotorik är när vi använder de
små muskelgrupperna som t ex våra fingrar och ögonens rörelser.
Schematiskt sett finns det fyra faser i rörelseutvecklingen:

• Reflexrörelser
• De symmetriska rörelserna
• Viljemässiga, motiverade och differentierade rörelser
• De automatiserade rörelserna (Läsning och skrivning)
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3.2.4 Motorikens betydelse vid inlärning

I samband med inlärning använder vi oss av alla våra sinnen varför träning av
motoriska färdigheter kan ses som en viktig förutsättning för att klara av
skolarbetet. Genom att använda kroppen i inlärningssammanhang förstärker vi
den information vi får genom den visuella och den auditiva perceptionen
(Bruner, 1974). I skolan krävs att man kan tänka, tala och handla samtidigt. Om
vi hjälper barnen att träna upp den förmågan ger vi dem också bättre möjligheter
i olika inlärningssituationer. Barn lär sig inte läsa och skriva genom motorisk
träning men en medveten rörelseträning kan förbättra förutsättningarna för
inlärning. Förutom att träna grov- och finmotorik, och därmed automatiseringen
av dessa rörelser, bör rörelseträningen inriktas på att förbättra:
• Kroppsuppfattningen
• Perceptionsförmågan
• Koordinationen
• Balansen

Perceptionsförmåga är förmågan att kunna tolka och organisera sinnesintryck
och sätta dessa i samband med tidigare upplevelser och erfarenheter.
Perception delas in i fyra delar:

1. visuella  -   det man ser och kan tolka
2. auditiva  -  det man hör och förstår
3. taktila     -  det man känner på ytan
4. kinestetiska  -  det man känner på djupet (kroppsuppfattning)

Vad gäller t ex läs- och skrivprocessen är den visuella och auditiva perceptionen
viktiga områden som bör tränas. Forskning om barns utveckling och sambandet
mellan motorik och intellektuell utveckling visar på hur viktig all
rörelsestimulans är för att få en positiv utveckling på alla områden.
Den motoriska träningen leder till en automatisering av grundläggande
färdigheter. Om det brister i motoriken kan detta störa koncentrationsförmågan i
olika inlärningssituationer. Sammantaget utgör den motoriska utvecklingen en
viktig roll i barns upplevelser av sig själva, den självbild och det självförtroende
som barnet utvecklar. Detta har betydelse för all inlärning. Barn utvecklas och
lär sig genom rörelse.
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3.2.5 Hälsans betydelse för utveckling

Mycket kunskapsinhämtande idag hindras av dålig tilltro till den egna förmågan
orsakad av dålig självbild. Vi har anledning att kritiskt granska skolans förmåga
att utveckla känsloliv, emotionell kompetens och positiva självbilder.
Emotionell kompetens skapar empatisk förmåga. Skolan måste alltså i betydligt
större utsträckning finna formerna för att utveckla elevernas emotionella och
sociala begåvning (Wästlund,1999).
Skolans uppgift under 2000-talet är enligt Wästlund att göra eleverna
FMS-kompetenta, dvs:
Fysiskt starkare,
Mentalt mer avspända och harmoniska och
Socialt mer förmögna till empati och hänsyn.
Hon menar att för att kunna lyckas med sin uppgift att fostra
samhällsmedborgare måste det alltså under 2000-talet satsas betydligt mer på
känsla och empati och på hälsa ur ett helhetsperspektiv än tidigare. En uppgift
som i betydligt högre grad måste belasta hela skolan, vid sidan av den rent
kunskapsinriktade. Wästlund beskriver en modell efter Aaron Antonovsky.
Modellen kallas för den salutogena modellen och utgår från premissen att
svårigheter och motgångar är en del i mänsklig existens och att mycket ambition
bör läggas på att hos människor skapa kompetens att möta motgångarna, gå
igenom kriserna, klara stresstopparna. Wästlund menar att det bör vara en
angelägenhet för skolan att hos varje individ söka hälsans ursprung, vilket också
ordet salutogen betyder. Salus- hälsa och genisis- ursprung. Att arbeta salutogent
innebär att man söker de egenskaper som leder till att människor begriper, kan
hantera och uppleva livets olika situationer som meningsfulla, för att därigenom
bättre klara motgångar. Här följer ett antal exempel på skyddsfaktorer, som
skolan tillsammans med föräldrarna, har anledning att värna om och utveckla för
att öka känslan av sammanhang hos eleverna enligt den salutogena modellen:
sociala kapacitet, självförtroende, självständighet, framgångsrik coping(förmåga
att kunna handskas med stress), intressen, inre kontroll(att kunna styra över sitt
egna liv, i detta fall elevdelaktighet), impulskontroll(att kunna kontrollera sina
impulser), energi och aktivitet, optimism och framtidstro, hjälpa andra,
tillitsfulla och intima relationer, gränser, traditioner.

”Varje lärares uppgift måste vara att göra eleverna  medvetna om sina förmågor.
Skolan är kanske den plats i elevernas liv som genom sitt oerhörda
ämnesspektrum har störst möjligheter att medvetandegöra eleverna om vilka
talanger och förmågor de har”(Wästlund,1999).
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Inom ämnet idrott och hälsa ska dessa moment ingå:
• Spänningsreglering, stresshantering, inre trygghet.
• Självbild, koncentration, kreativitet, glädje.
• Utveckling av positiva hälsovanor.
• Kommunikations-, relations- och teamträning.
• Beslutsfattande.
• Ledarskapsträning.  (kursplanen- Idrott och Hälsa)

Regelbunden fysisk träning ger dessa positiva effekter ur hälsoaspekten:
• Ökning av maximal syreupptagning, av hjärtats maximala minutvolym och

slagvolym.
• Sänkt pulsfrekvens under arbete med viss intensitet.
• Sänkt arteriellt blodtryck.
• Förbättrad verkningsgrad för hjärtat- mindre krav på blodflöde vid viss

minutvolym.
• Flera blodkärl bildas i skelettmuskeln.
• Ökad koncentration av enzymsystem av betydelse för ämnesomsättningen,

främst i skelettmuskeln.
• Minskad produktion av mjölsyra under arbete med viss procent av maximal

syreupptagning.
• Bättre möjlighet att utnyttja fett vid förbränningen i arbetande muskler.
• Ökad uthållighet.
• Ökad energiomsättning i proportion till aktivitetsgraden – fördel från

kostsynpunkt. Motverkar övervikt.
• Ökad halt av det ”goda” kolesterolet, minskad halt av det ”onda”

kolesterolet.
• Ökad hållfasthet och funktion i leder, ledband och senor.
• Motverkar urkalkning av skelettet (osteoporos).
• Ökad muskelstyrka.
• Minskad ansträngningskänsla under arbete med given tyngd.
• Ökad produktion av endorfiner.
• Ökad tolerans för värme.
• Kan normalisera sockertoleransen – förbättra situationen för äldre och för

patienter med viss typ av diabetes.
• Minskad benägenhet till blodproppsbildning.
• Gynnar ny innervation (nervbildning) av muskelfibrer.
• Gynnsam statistik vad gäller sjuklighet och dödlighet i hjärt-/kärlsjukdomar.
(Åstrand, 2000)
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3.2.6 Dålig fysik bland elever på yrkesutbildningar

I en studie av Ann-Christin Sollerhed, doktorand i samhällsmedicin och
folkhälsovetenskap vid Högskolan i Kristianstad hade elever på yrkesorienterade
linjer som bygglinjer och vårdprogram mycket sämre fysisk kapacitet än elever
på teoretiska utbildningar. Skräckexemplen från studien handlade om balans och
styrka där t ex pojkar som skulle bli byggjobbare inte kunde balansera på ett ben
i mer än två sekunder. Eller att flickor på vårdinriktade utbildningar som
förväntas göra tunga lyft saknade den bål- och bukstyrka som ryggen kräver, de
klarade heller inte att göra en enda sit-ups. Sollerhed har tidigare undersökt
gymnasisters och mellanstadieelevers fysiska status och attityder till
kroppsrörelse och hon tror att det blivit ännu allvarligare de senaste åren
(Aftonbladet 28 feb 2001).
”Andelen barn och unga som inte alls ägnar sig åt någon idrott under sin fritid
ökar markant”(Wästlund, 1999).

3.2.7 Vikten av att träna under barndomsåren

I en artikel ur Forskningsfronten nr 4 vol 3 1999 går att läsa om en studie där
man tittat på hur en hög nivå på fysisk aktivitet i barndomen kan vara en
förutsättning för att man tränar även i vuxen ålder. Författarna till studien gjorde
ett försök att visa hur träning kontra sociala faktorer påverkar fortsatt träning.
Man fann ett statistiskt mer säkrare samband mellan fysisk aktivitet i barndomen
och i äldre åldrar, än mellan fysisk aktivitet och personens sociala status och
omgivningsfaktorer i vuxen ålder. I studien undersöktes 4320 barn från fem
finländska städer. Barnen började undersökas 1980,då de var 3,6,9,12,15 och 18
år och därefter med regelbundna intervall fram till 1992. Utvärderingen av
fysisk aktivitetsnivå på fritiden gjordes med hjälp av enkäter. 1992 ställdes
dessutom frågor om sociala faktorer som kön, bostadsort, utbildningsnivå och
yrke. Slutligen ställdes frågor om hälsorelaterade vanor, till exempel hur pass
mån man var om sin hälsa, antal läkarbesök och rökning m.m.
Aktivitetsnivån var högre hos män boende i tätort, hos de som studerade jämfört
med yrkesverksamma och hos de med högre utbildning och bättre jobb jämfört
med lågutbildade. Icke-rökare var mer fysiskt aktiva jämfört med rökare. Man
fann ett statistiskt säkerställt samband mellan fysisk aktivitet i barndomen och i
äldre åldrar. Detta visades genom sambandet att de som var aktiva i
ungdomsåren, i högre utsträckning var det även i äldre ålder, jämfört med de
som inte var aktiva i ung ålder.  ”Klyftan ökar mellan de fysiskt aktiva och de
fysiskt passiva”(Wästlund,1999)
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3.2.8 Skador går allt längre ner i åldrarna

De vanligaste besvären hos barn och ungdomar som idrottar sitter i rygg, knä,
benhinnor och fotleder. Sten-Allan Pohjanen, sjukgymnast och Göran Hedberg,
idrottsläkare har märkt en oroväckande tendens inom träning för barn och
ungdomar. Det händer att tioåringar kommer till läkarmottagningen och klagar
över ryggproblem. Ungdomar som tränar 5-6 gånger i veckan  samtidigt som de
växer kan ge svåra konsekvenser. Numera går säsongerna in i varandra,
framförallt ishockey och fotboll. Ungdomar väljer då ofta att träna på båda
idrotterna trots att det blir för mycket. Klubbarna använder ofta
vuxenperspektivet omsatt på barn och det passar inte alltid. Det är bra att få en
förklaring om barnträning ur medicinskt perspektiv och här ser Hedberg
skolgymnastiken som ett led i att minska besvären.  ”Vi måste få mera
gymnastik i skolan. En timme extra i veckan skulle betyda mycket. Rörelse ska
vara en naturlig del i skolverksamheten”, de menar att skolgymnastikens mer
allsidiga träning ledd av utbildade idrottslärare är bättre ur hälsosynpunkt än
föreningarnas ofta feldoserande och ensidiga träning. Knäproblem är ofta
beroende på överbelastning men när det gäller besvären i fötter och benhinnor
finns en koppling till valet av skor. ”Idrott är bästa medicinen. Men den får inte
överdoseras”. (NSD 1 mars 2001)

3.2.9 Samband motorik, kognitiv inlärning och  språk

Det har hävdats att barns rörelser måste vara automatiserade för att barnen på ett
gynnsamt sätt ska kunna tillgodogöra sig språkundervisning av olika slag.
Vetenskapliga bevis för att motoriska övningar ger effekt på andra områden än
motoriken är dock få. En anledning till att motorik och kognitiv inlärning
förknippas med varandra kan vara den teoretiska grund som förskolan och
skolan  vilar och har vilat på. Inom förskolan och skolan har Piagets teorier om
barns intellektuella utveckling och inlärningsförmåga länge varit den teoretiska
basen. Piaget betonar mognadens betydelse för inlärningen samt övning genom
aktivitet och socialt samspel. Delar av Piagets teori har på senare tid kritiserats
bl. a. av följande skäl:

• Det kommunikativa och språkliga samspelet med andra underskattas.
• Den intellektuella utvecklingen sammankopplas med den sensomotoriska

utvecklingen. Detta har lett till slutsatser om att de kognitiva
inlärningssvårigheterna upphör om barn tränas motoriskt. Om detta
förhållande råder skulle rörelsehindrade ha ett mindre utvecklat intellekt
än andra.
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• Det har visat sig att barn kan klara av saker tidigare än vad Piaget
hävdade. (Digerfeldt, 1990)

Frostig (1970) har tvingats konstatera att ett samband mellan rörelseförmåga och
kognitiv inlärning inte är enkelt att tolka. Sambandet kan orsakas av
psykologiska fördelar såsom att barnet känner sig uppmärksammat, får bättre
självförtroende samt bättre kondition. ”Mycket kunskapsinhämtande hindras
idag av dålig tilltro till den egna förmågan orsakad av dålig
självbild”(Wästlund,1999).
Enligt Annerstedt har många av de resultat som visar på positiva samband
mellan motorik och kognitiv inlärning framförts av praktiker utan vetenskaplig
skolning. Däremot ska vi inte glömma att det finns forskning som pekar på att
det kan finnas indirekta samband, såsom att en god motorisk förmåga ger bättre
förutsättningar för intellektuell inlärning. Inte heller internationell forskning
hävdar att det existerar ett direkt samband mellan motorisk utveckling och
kognitiv inlärningsförmåga (Annerstedt, 1988).
-” Metoderna kan emellertid få negativa konsekvenser när pedagogen tror att en
metod kan avhjälpa svårigheter på andra områden än de som metoden tränar”.
(Svensson, 1998)

3.3 Ämnet Idrott och Hälsa

Ämnet Idrott och Hälsa har flera uppgifter, bl. a:
• Regelbunden fysisk träning
• Inlärning av olika färdigheter samt motorisk inlärning som till exempel att

lära sig simma
• Hur kroppen bör tränas
• Hur ohälsa kan förebyggas
• Lek och rekreation
• Lära sig ett förhållningssätt till sin egen kropp och egen förmåga

(Utbildningsutskottets öppna utfrågning, 2000)
Det är viktigt att tidigt ge människan insikt om livsstilens betydelse för livet och
stimulera till att individen kan ta eget ansvar för sin hälsa. Skolan har inte bara
en kognitiv uppgift utan ska också se till att eleverna utvecklas och får fysisk,
mental och social kompetens vilket det finns två skäl till. Det ena är att undvika
sjukskrivningar på grund av stress, utbrändhet och övervikt och det andra att
näringslivet behöver mentalt starka människor. Förväntningarna från näringsliv
och samhälle kommer att vara sådana att de elever som lämnar skolan måste
vara både fysiskt och mentalt starka vilket gör det möjligt för dem att må väl och
fungera bra i det förändringssamhälle de kommer ut i (Wästlund, 1999).
Ämnet Idrott och hälsa har en social funktion genom att det kan ge alternativa
sysselsättningar. Idrotten har, rätt använd, en unik förmåga att utveckla den
sociala kompetensen. Att kunna samarbeta, att ta hänsyn till och respektera
andra, att känna tillit är förmågor som krävs för att man skall fungera i
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samhället. Ledarförmåga, ansvarstagande, förmåga att lösa konflikter utan våld,
är också viktiga kunskaper. I skolan kan vi väcka elevernas intresse för idrott så
att de efter skolans slut söker sig till olika föreningar som alternativ till andra,
kanske mindre lämpliga sysselsättningar. På så sätt kan ämnet Idrott och hälsa
medverka till att skapa en meningsfull fritid och ett aktivt liv för våra barn och
unga.

3.3.1 Annerstedt om skolidrotten

Fysisk fostran har av pedagoger, läkare, forskare, skolmänniskor m fl. nästan
alltid betraktats som ett betydelsefullt och absolut nödvändigt pedagogiskt inslag
i en obligatorisk skola. ”Ett problem i skolan i dag tycks emellertid vara bristen
på förståelse och kunskap om de praktiska och estetiska ämnenas betydelse.
Idrottsämnets huvuduppgifter att få alla elever intresserade av att sköta sin kropp
och sin hälsa samt att skapa ett livslångt intresse för fysisk aktivitet. Genom
olika former av fysisk aktivitet lär man sig hur ens egen kropp fungerar och man
får en god kroppsuppfattning, vilket också är en förutsättning för att man skall
kunna utveckla sina intellektuella möjligheter optimalt”.(Annerstedt, 1994)
Fysisk fostran har utgjort en hörnsten i de flesta pedagogiska program som
presenterats genom historien. Redan i Platons uppfostringssystem hade
gymnastik en central roll och han skrev bl.a. att ”utbildningen sönderfaller
liksom i två delar: den ena, gymnastiken har avseende på kroppen, och den
andra, musiken, åsyftar att förädla själen”(Platon, ur Sv. Idr.f)
Annerstedt beskriver hur Locke, Rousseau, Pestalozzi, Basedow m fl. har en
balans mellan kropp och själ, samt mellan teori, praktik och regelbunden
gymnastik. Detta var i deras ideologier en nödvändighet. Främst var det
hälsoskäl och personlighetsutveckling som betonades, men även sociala,
nationalistiska, rekreativa och estetiska skäl angavs för att ge gymnastiken ett
betydande utrymme. ”Att fysisk aktivitet befrämjar framgång i studierna är ett
välkänt faktum, liksom att det finns ett dokumenterat samband mellan höga
betyg i idrott och fortsatt idrottande i vuxen ålder. Forskning visar vidare att en
allsidigt och pedagogiskt riktigt bedriven fysisk träning har stor betydelse för
hur barnen upplever sig själva och sin kropp, vilket ger positiva effekter på
barnens självförtroende och självkänsla. Faktorer som i sin tur ökar
förutsättningarna för att barnen ska må bra och kunna tillgodogöra sig
skolundervisningen”. (Annerstedt, 1994)

3.4 Historiska aspekter på fysisk aktivitet

Den Lingska gymnastiken (efter Pehr Henrik Ling) skulle vara hållnings-
korrigerande/-befrämjande, öka rörlighet, den var i hög grad formbestämd. Med
undantag för inledande löpning samt svikthopp ingick föga konditionskrävande



18

aktiviteter. Forskningen kring medicinska nyttoeffekter av fysisk aktivitet var
mager ända in på 1950-talet. Då  publicerade Morris m.fl. ett arbete där de
konstaterade att konduktörerna i Londons tvåvåningsbussar hade en klart lägre
frekvens av hjärtinfarkter och att, om de drabbades, hade de en bättre chans att
överleva en attack jämfört med busschaufförerna. Paffenberger följde i en studie
17 000 före detta universitetsstuderande under en 16-års period. Han kom fram
till bedömningen att de som förbrukade ca 8 MJ(ca2000 kcal) i veckan med
promenader, gång i trappor, motionsidrott hade ca 40% lägre risk att utveckla
hjärtsjukdom jämfört med fysiskt inaktiva klasskamrater. Fortsatt uppföljning
visade att de tidigare inaktiva, som började motionera, redan inom ett år fick en
gynnsammare statistik. Morris och Paffenberger delade 1996 på Internationella
Olympiska Kommitténs pris i idrottsmedicin.

3.4.1 Kort om skolgymnastikens historia

I folkskolan som infördes 1842 skulle alla barn ha gymnastik. Ändå saknade
många skolor länge utbildade lärare, lokaler och material för att genomföra
någon egentlig undervisning. Klasserna var ofta mycket stora. Där man
verkligen hade gymnastik kunde avdelningarna omfatta 100-150 elever.
Övningarna var överlag stela och militäriska. Så småningom kom nya idéer och
kunskaper om vad som är bra för kroppen. I skolorna undervisades eleverna i det
nya ämnet hälsolära. Vid sekelskiftet hade eleverna gymnastik sex dagar i
veckan på schemat. Något senare hade man 10-20 friluftsdagar per år i
gymnasiet. Ännu på 1950-talet hade man på högstadiet och vissa gymnasielinjer
180 minuter gymnastik per vecka samt 10 hela friluftsdagar per år.

Viktiga årtal inom skolgymnastikens historia:

1807 Gymnastik skulle man ha, men bara på lovstunder.
Fortfarande var det inte tvång att ha gymnastik på schemat.

1813 20 april; Man poängterar betydelsen av att en
gymnastiklärarutbildning inrättas i Stockholm.
5 maj: Sveriges första gymnastiklärarutbildning inrättas i
Stockholm.

1820 Nu är det första gången som gymnastik blir obligatoriskt på
schemat.

1824 Fortfarande är det obligatoriskt med gymnastik på schemat
men på grund av lärarnas dåliga utbildning och brist på
lokaler så förekommer undervisningen blygsamt.
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1859 Gymnastikläraren har inget större inflytande i kollegiet och
får endast delta i beslut om det angår ämnet gymnstik.
Gymnastikläraren blir inte fullvärdig ledamot förrän 1928.

1863 De högre klassernas gymnastik består till största delen av
militärövningar av typen gevärsexercis, bajonettfäktning
och infanterirörelser. De flesta gymnastiklärarna var
officerare och därmed bibehölls kopplingen mellan
skolgymnastiken och militärväsendet till en bra bit in på
1900-talet. De fyra första klasserna skulle ha gymnastik
minst 3 timmar per vecka, övriga 4-6 timmar per vecka.

1870, 1872 och 1884, under dessa år föds de kvinnliga gymnastikpedagogerna
Elli Björkstén, Elin Falk och Maja Carlquist. Dessa kvinnor införde ett mer
rytmiskt rörelsesätt och anpssade gymnastiken till barnen på ett annat sätt än vad
som tidigare gjorts. De introducerade lekar, musik och ”rörelsesagor” i
skolgymnastiken men mötte motstånd från de manliga gymnastikdirektörerna.
Under 1870 års skolordning får de högre klasserna minskat antal
gymnastiklektioner till 2-4 timmar per vecka från tidigare 4-6 timmar.

1878 Från och med detta år införs betyg i ämnet gymnastik.
Fäktning ingår på schemat.

1919 Nu finns detaljerade riktlinjer för vilka moment varje
årskurs skall innehålla med syftet att försäkra sig om en
likformig undervisning i hela landet.

1928 Man skall ha 15 friluftsdagar inlagda under året. Fäktningen
tas bort.

1950-talet Användningen av musik i gymnastiken blir allt vanligare
liksom användningen av handredskap. Efter andra
världskrigen har dessutom bollsporterna kommit att
dominera både vad gäller tidstilldelning och salarnas
utformning.

1980 Ämnet ”gymnastik” ändras till ”idrott”. Ämnet får även ett
större inslag av idrottsliga aktiviteter framför allt
bollsporter.
(Idrottens Historia, Jan Lindroth, 1995)

1994 Lpo-94 utkommer och här ändrar man bl.a namnet till
”Idrott och Hälsa”, detta för att markera likheter, men också
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skillnader, mellan ämnet i skolan och den elitidrott som
bedrivs i många föreningar. Totaltid för idrott under 35
veckor skall vara 460 klocktimmar (idag 500) på
grundskolan.

4. Uppläggning och genomförande

4.1 Förberedelse

Jag har följt ett hälsoprojekt på en skola i norra Sverige. Hälsoprojektet har för
de elever som deltagit inneburit en ökning av idrottstimmar och korta
”rastaktiviteter” utan ombyte och även teoretiska pass där bl.a. risker med
droger diskuterats. Som jag tidigare nämnt i arbetet består projektet av 111
elever i år 7 (69st elever deltar ej).  Jag har deltagit under idrottslektioner och
även på möten projektgruppen haft. Till mitt arbete har jag genomfört en
enkätundersökning. Jag utformade svarsalternativet från 1-5 för att enklare
kunna få fram jämförbara resultat. Enkäten delade jag personligen ut till berörda
klasser för att vara säker på ett inte alltför stort bortfall. Jag har även tittat på
tidigare enkätundersökningar inom ”hälsoprojektet”. Vid två olika tillfällen har
eleverna som deltar i projektet svarat på hur ofta de byter om och tränar för att få
bättre kondition, förutom skolans idrottslektioner. Vid andra tillfället lade man
även till frågan huruvida de rör sig mer nu än tidigare. Jag jämförde de två
enkäterna och räknade om resultatet till mer, lika mycket eller mindre.
Resultatet från dessa frågor blev att 23,8 % byter om och tränar mer nu förutom
skolans idrottslektioner, 57,1% lika mycket och 19,1% mindre, men att 73% rör
sig mer nu än tidigare, 11,9% lika mycket och 7,1% rör sig mindre. Av detta
resultat syns en ökning av hur eleverna rör på sig nu i jämförelse med innan
hälsoprojektet drogs igång. Däremot är ökningen ”bara” bestående av den
ökning av idrottslektioner som skolan ger, eftersom man inte kan bevisa någon
skillnad i hur eleverna tränar utöver skolans idrottslektioner.

4.2. Bearbetning

I min bearbetning av enkäterna har jag fört in samtliga svar på Excel för att
underlätta bearbetningen och utformningen av stapeldiagram. Jag har jämfört de
olika ”grupperna” genom att räkna ut medelvärdet av svarsalternativen. Jag har
även fört samman  resultaten från de båda grupperna för att få en större
jämförelsegrupp och då tittat på om det finns några samband.
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5. Resultatredovisning

5.1 Enkäter

Eftersom jag valde att gå ut i klasserna besvarade och lämnade alla elever som
var på skolan den aktuella dagen in sin enkät. Enkäterna syftar till att se på
skillnader mellan eleverna i hälsoprojektet och de som ej deltar i detta. Även
andra intressanta svar som dyker upp har jag behandlat. Redovisningen av
enkäterna har jag valt att göra i stapelform för att lättare kunna jämföra
resultaten. Svaren redovisas under respektive fråga och redovisningen följer
enkätens upplägg (se enkät). I de fall som elever har markerat två alternativ,
som hände vid 3 tillfällen, har jag räknat ut medelvärdet av svarsalternativen
(ex. 3 och 4 blir 3,5).
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5.1.1 Enkätredovisning

q Om inget annat anges är stapel 1= Hälsoprojektet
                                       2 = Ej Hälsoprojektet

q Då jag pratar om grupp 1 syftar jag på de elever som deltagit i
Hälsoprojektet. Således blir grupp 2 de elever som Ej deltagit i
Hälsoprojektet.

1. Hur skattar du själv din trötthet under 
en skoldag?
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Här ses enbart en marginell skillnad på trötthet mellan de båda grupperna.
Skillnaden kan även bero på hur eleven tolkat frågan som var lite ”flummigt” ställd
från min sida. Grupp 1 som har mer idrott på en dag kanske är trötta efter sitt
idrottspass och syftar på detta då de svarat.
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2. Hur upplever du skolans krav?
Låga                     Höga
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Grupp 2  upplever skolans krav som något större,  räknat på elevernas medelvärde.
Skillnaden är dock så liten att den ej går att fastställa vetenskapligt.

3. Hur är din nattsömn?
Dålig                    Bra
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Eleverna från grupp 1 tycker sig ha en bättre nattsömn än grupp 2 men skillnaden
är för liten för att kunna säkerställas.
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4. Hur trivs du i skolan?
Dåligt                   Bra
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t-test: Två sampel antar lika varians

Variabel 1 Variabel 2
Medelvärde 4,5581395

3
4,0434782

6
Varians 0,5382059

8
0,7186700

8
Observationer 43 69
Parad varians 0,6497656
Antagen
medelvärdesskillnad

0

fg 110
t-kvot 3,2861917
P(T<=t) ensidig 0,0006816
t-kritisk ensidig 1,6588228

4
P(T<=t) tvåsidig 0,0013631

9
t-kritisk tvåsidig 1,9817662

2

Signifikanstestning av medelvärdeskillnaden var statistiskt signifikant där
t (110) = 3,29 , p < .05
Detta säger med 99.5% säkerhet att grupp 1 trivs bättre i skolan än grupp 2 och
det är vetenskapligt bevisat utifrån den frågeställning jag använt mig av.
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5. Hur tycker du själv att du är som 
person för tillfället?

Negativ                    Positiv
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Endast en marginell skillnad där  eleverna från grupp 1 är något positivare (ej
bevisbar skillnad).
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6.Hur tycker du antalet 
idrottstimmar på skolan är? (deltar i 

Hälsoprojektet)
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6. Hur tycker du antalet 
idrottstimmar på skolan är? (deltar 

ej i Hälsoprojektet)
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Genom jämförelse av gruppernas svar från fråga 6 syns att:
q de flesta som deltar i Hälsoprojektet anser att antalet idrottstimmar är lagom

till antalet. Det är ungefär 50/50 mellan elever från hälsoprojektet som vill
ha fler idrottstimmar och som tycker det är för många.

q av de som ej deltar i Hälsoprojektet tycker endast 3st elever att det är för
många idrottslektioner på skolan. (29 av 69 elever vill ha fler
idrottslektioner)
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Jag har tittat lite extra på svaren från fråga 6 och räknat på sambandet mellan
elevens egen  skattade kondition och hur eleven uppfattar antalet idrottslektioner på
skolan (se bild längst bak).

7. Känner du att du orkar koncentrera 
dig under teoretiska lektioner?

Svårt                    Lätt
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Elever från grupp 1 ser ut att ha något lättare att koncentrera sig under teoretiska
lektioner men det går ej att bevisa vetenskapligt.
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8. Hur är din fysiska aktivitet utanför 
skolan nu jämfört med samma 

tidpunkt för ett år sedan?(denna 
grupp deltar i Hälsoprojektet)
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8.Hur är din fysiska aktivitet utanför 
skolan nu jämfört med samma 

tidpunkt för ett år sedan? (deltar ej i 
Hälsoprojektet)
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Vid omräkning från antal elever till procentuellt av gruppen blir resultatet att ur
Hälsoprojektet är det 6,9% som har en mindre fysisk aktivitet utanför skolan nu än
för ett år sedan, mot 11,6% för de som ej varit med. Och att det är en större fysisk
aktivitet utanför skolan bland 44% från Hälsoprojektet. Något mindre från de som
ej varit med i Hälsoprojektet, nämligen 39%.
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9. Hur skattar du själv din egen 
konditionsförmåga?
Dålig                  Bra

1   2   3   4   5

3,4
3,45
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Ej bevisbar skillnad

10. Hur ofta äter du av skollunchen? 
(ggr/vecka)

1g/v  2g/v  3g/v  4g/v  5g/v

3,7
3,8
3,9

4
4,1
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4,3
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Endast en liten skillnad och ej bevisbar vetenskapligt.
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11. Ungefär hur många timmar sover 
du per dygn?

Mindre än 6h,  6h, 7h, 8h, mer än 8h
(om de svarat mindre än 6h=5,5 och 

mer än 8h=8,5)

7,5
7,6
7,7
7,8
7,9

8

1 2
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Alltför liten skillnad för att tolka något. Jag kan dessutom genom mina
omräkningar ha bidragit till missvisningar av medelvärdet.
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Finns det ett samband mellan den 
egna skattade konditionen och hur 

elever tycker antalet idrottstimmar på 
skolan är? 
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Bilden visar ett koordinatsystem på en sammankoppling av fråga 6 och 9, det är
sammanlagt 111 elever i undersökningen (olika antal elever i varje punkt med allt
från 0 – 29 st. i varje punkt).
 Genom Pearson- metod fås r (109) = .44  , p < .05 och därmed är sambandet
statistiskt signifikant till en nivå av 99,5%.
Sambandet visar att ju bättre skattad egen kondition – ju mer idrott vill eleven ha,
och,  ju sämre skattad egen kondition – ju mindre idrott vill eleven ha.

q Av de som skattar sin kondition som 1 eller 2 är det endast en elev som
svarar fler tack, på frågan om hur de tycker antalet idrottstimmar på skolan
är.
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6.Diskussion

Eleverna som deltar i hälsoprojektet trivs bevisligen bättre i skolan enligt mina
enkätsvar (fråga fyra). Vad detta skulle bero på är givetvis mycket svårt att
bestämma men utifrån mina enkätsvar kan en tänkbar anledning vara just
hälsoprojektet, där eleverna en stund varje dag har någon form av aktivitet som
bryter av den teoretiska undervisningen. I mina studier kunde jag inte finna
bevis för samband mellan motorisk träning och inlärningsförmåga, men
motorisk träning ger ändå direkt fördelar på inlärningsförmågan i form av att
eleverna känner sig uppmärksammade, får bättre självförtroende och
självbild(om träningen bedrivs riktigt), ökar syretillförseln till hjärnan och
lugnar hyperaktiva elever samt att eleven får bättre kondition. Eleven bättrar på
sin självbild och har då lättare för kunskapsinhämtande. De som vill ha mer
skolidrott kan förutom hälsoeffekterna  peka på de indirekta fördelar som
rörelseträning medför. Det finns ett samband mellan den egna skattade
konditionen och hur elever tycker antalet idrottstimmar på skolan är, detta
samband är dessutom starkt. Sambandet säger att elever med bättre kondition
vill ha fler antal idrottstimmar och de med sämre kondition vill ha färre antal
idrottslektioner.Detta samband är kanske logiskt eftersom man hellre gör saker
man är bra på men detta gör inte det hela bättre ur  hälsosynpunkt, snarare
sämre. Med detta samband i bakhuvudet, ser jag en allt större skillnad mellan
elevernas totala fysiska aktivitet. Tidigare studier (bild s.7) visar att den totala
fysiska aktiviteten minskar med stigande ålder. Jag ser dock att de som rör sig
mindre utanför skolan är färre procentuellt sett i den grupp som deltar i projektet
(6,9% mot 11,6%). Däremot ökar antalet skador bland unga, detta kan
uppkomma bl.a genom för liten fysisk aktivitet eller av en allt för stor total
fysisk aktivitet (överansträngning). Mycket tyder på att en liten grupp har en för
hög t.f.a. medan övriga ligger på en för låg nivå. Det är enligt idrottsläkare
(s.13) bättre att höja antalet idrottslektioner och få elitsatsande ungdomsklubbar
att sänka träningsdosen, ur hälsosynpunkt. Jag är beredd att hålla med men
förstår svårigheterna med att ändra föreningarnas syn. En annan aspekt som jag
ej tagit upp så mycket i mitt arbete är att skolidrotten ökar elevernas sociala
kompetens genom att eleverna får samarbeta med andra och lära sig respektera
exempelvis uppsatta regler och med/motspelare. Skolans roll är att skapa bra
förutsättningar för elevens framtid och då bör skolidrottens medverkan till ett
aktivt liv med positiva hälsovanor få en stor roll i dagens och framtidens skolor.
Jag vill att fler undersökningar görs på skolidrottens betydelse för barn och
elevers utveckling och då inte bara inriktat på hälsan. Det pågår just nu studier
på svenska ungdomars motionsvanor m.m. Studierna blir klara någon gång
under hösten och går då att söka på internetsidan (www.bli.fysisktaktiv.nu).
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Enkätundersökning i år 7 som underlag till ett
examensarbete.
Ringa in det alternativ som du tycker passar in bäst!

1. Hur skattar du själv din trötthet under en skoldag?

Liten Stor
1 2 3 4 5

2. Hur upplever du skolans krav?

Låga                  Höga
1 2 3 4 5

3. Hur är din nattsömn?

Dålig Bra
1 2 3 4 5

4. Hur trivs du i skolan?

Dåligt Bra
1 2 3 4 5

5. Hur tycker du själv att du är som person för tillfället?

Negativ Positiv
1 2 3 4 5
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6. Hur tycker du antalet idrottstimmar på skolan är?
För många      Lagom Fler tack
1 2 3

7. Känner du att du orkar koncentrera dig under teoretiska lektioner?

Svårt Lätt
1 2 3 4 5

8. Hur är din fysiska aktivitet utanför skolan nu jämfört med samma
tidpunkt för ett år sedan?

Mindre Lika stor Större
1 2 3

9. Hur skattar du själv din egen konditionsförmåga?

Dålig Bra
1 2 3 4 5

10. Hur ofta äter du av skollunchen?

1gång/vecka        2g/v       3g/v 4g/v       5g/v

11. Ungefär hur många timmar sover du per dygn?

 mindre än 6 h 6 h 7 h        8 h            mer än 8 h

12. Vad skulle du vilja ha mer av i idrottsundervisningen?
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